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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy izomsorvadásban szenved, a hivatalos iratok szerint 80%-os 
rokkantsági fokkal. A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a madridi regionális hatóságok 
oly módon értelmezik a (személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc 
ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről szóló, módosított) 
2001/85/EK európai irányelvet, hogy az megsérti a fogyatékossággal élők jogait. A petíció 
benyújtója arról is tájékoztat, hogy az előbb említett irányelv értelmében három olyan 
jogszabályt fogadtak el és léptettek életbe Madridban, amelyek nagy nehézséget okoznak a 
fogyatékossággal élő emberek számára a városi és külvárosi autóbusz-közlekedés 
igénybevétele során. A petíció benyújtója szeretné, ha az Európai Parlament felülvizsgálná a 
2001/85/EK irányelv madridi hatóságok általi értelmezését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A panaszos által említett 2001/85/EK irányelv harmonizált műszaki előírásokat állapít meg 
az új városi és távolsági autóbuszok típusjóváhagyására és azt követő forgalomba hozatalára 
vonatkozóan. Ez az irányelv kötelező érvényű az EU-ban a 2011. október 29-ét követően 
értékesített valamennyi új autóbuszra. 
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A 2001/85/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban valamennyi városi 
autóbusz akadálymentesen hozzáférhető kell hogy legyen a csökkent mozgásképességű 
utasok, köztük a kerekesszéket használók számára. Legalább egy helyet kell biztosítani a 
kerekesszéket használók számára, hogy saját székükben ülve utazhassanak. A kerekesszéket 
használó utasok számára fenntartott hely közelében erre utaló piktogramot is el kell helyezni. 
A kerekesszékes utasok számára fenntartott helyen használhatók a lehajtható ülések, de ha 
használatuk során benyúlnak e térbe, akkor ezeken az üléseken vagy a közelükben a 
következő feliratot tartalmazó jelzést kell elhelyezni: „Kérjük, adja át ezt a helyet a 
kerekesszéket használó utasnak.” A jogszabály célja tehát egyértelműen az, hogy a városi 
autóbuszokon elsőbbséget biztosítson a kerekesszéket használóknak, a nekik fenntartott 
helyen.

A 2001/85/EK irányelv csak a járművek típusjóváhagyására vonatkozik. A tagállamok e 
jogszabályból adódó kötelezettségei az autóbuszok típusjóváhagyásának kiállítására és 
megadására vonatkoznak. Az irányelv nem vonatkozik azokra a konkrét forgalmi 
szabályokra, amelyeket a forgalomba helyezés szerinti ország helyzetéhez kell igazítani. Ez a 
nemzeti jog hatálya alá tartozik. E jogszabály tehát nem akadályozza, hogy a tagállamok 
(jelen esetben Spanyolország) közlekedési szabályzatukban engedélyezzék a kerekesszéket 
használó utasok számára fenntartott hely más utasok (azaz gyermekkocsival utazók utasok) 
általi használatát. A fentiekből azonban egyértelműen kiderül a jogszabály célja, miszerint a 
városi autóbuszokon elsőbbséget kell biztosítani a kerekesszéket használóknak, a nekik 
fenntartott helyen.

Emlékeztetni kell arra, hogy 2011. október 29. előtt még lehetséges volt olyan autóbuszok 
értékesítése, amelyek nem feleltek meg a 2001/85/EK irányelvben foglalt, akadálymentes 
hozzáférésre vonatkozó harmonizált követelménynek. Következésképpen a járműpark 
megújulásával javul a városi autóbusz-közlekedéshez való akadálymentes hozzáférés is.

A Bizottság továbbá annak érdekében, hogy a kerekesszéket használó utasok hozzáférésének 
akadályozása nélkül javítson a gyermekkocsival felszálló utasok helyzetén, a városi 
autóbuszokban a kerekesszéknek fenntartott helyen kívül egy további, gyermekkocsinak 
fenntartott hely kialakítását javasolta a közelmúltban a tagállamoknak. A tagállamok azonban 
ez idáig nem támogatták ezt a javaslatot.

A Bizottság végül nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy közvetlenül foglalkozzon 
bármilyen, megkülönböztetésre vonatkozó panasszal, még akkor sem, ha az a később nemzeti 
jogba átültetett európai jogra támaszkodik. A nemzeti hatóságok feladata, hogy a nemzeti 
jogszabályokat az egyedi esetekre alkalmazzák. A nemzeti bíróságoknak hatáskörük van 
ahhoz, hogy az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatal iránti kérelem beterjesztése révén 
biztosítsák a polgárok jogainak megfelelő tiszteletben tartását.

Következtetés
A közlekedési szabályok – különösen ami a városi autóbuszokhoz való elsőbbségi hozzáférést 
illeti – még akkor is a tagállamok felelősségi körébe tartoznak, ha a Bizottság szolgálatai 
számára egyértelmű, hogy a városi és távolsági autóbuszok típusjóváhagyásáról szóló 
2001/85/EK irányelv a kerekesszéket használó utasok számára biztosít elsőbbséget a városi 
autóbuszokban számukra fenntartott helyhez való hozzáférés tekintetében. A Bizottság 
további megbeszéléseket fog folytatni a tagállamokkal egy esetleges további, gyermekkocsik 
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számára fenntartott helyről. 
A megkülönböztetésre vonatkozó panaszok kezelése a nemzeti hatóságok illetékességi körébe 
tartozik.”


